
 

 
Додаток 2  

до Антикорупційної програми 

Державної міграційної служби 

України на 2017 рік 

 

 

Заходи щодо запобігання  

і протидії корупції в апараті ДМС, її територіальних органах, підприємствах 

 і установах, які належать до сфери управління ДМС 

Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела фінансування  

1. Створення ефективного механізму системи запобігання і протидії корупції в системі ДМС 

1. Запровадження системного 

підходу щодо здійснення 

діяльності з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  апараті ДМС, її 

територіальних органах та 

територіальних підрозділах, 

підприємствах і установах, які 

належать до сфери управління 

ДМС 

1) розробка та затвердження 

Антикорупційної програми 

ДМС  

лютий-

березень  

2017 р.  

ВПЗВК  

заінтересовані 

структурні 

підрозділи 

апарату ДМС 

територіальні 

органи ДМС 

підприємства та 

установи, які 

належать до 

сфери 

управління ДМС 

підписано наказ 

ДМС про 

затвердження 

Антикорупційної 

програми ДМС  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті на 

утримання відповідних 

державних органів  

 2) створення комісії з 

координації та моніторингу 

виконання Антикорупційної 

програми ДМС 

березень  

2017 р.  

ВПЗВК 

заінтересовані 

структурні 

підрозділи 

апарату ДМС 

підписано наказ 

ДМС про 

створення комісії  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 



2 

 

 

 

Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела фінансування  

 

 3) засідання комісії з   

координації та моніторингу 

Антикорупційної програми 

ДМС з метою: 

 - організації роботи комісії; 

 - щоквартального аналізу 

виконання Антикорупційної 

програми ДМС 

  

березень 

 

 

червень 

вересень  

грудень 

2017 р.  

ВПЗВК підписано 

протокол 

засідання комісії  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 4) надання державним 

підприємствам, що належать 

до сфери управління ДМС, 

методичної допомоги в 

розробленні такої програми  

до  

20 березня 

2017 р.  

ВПЗВК надано методичну 

допомогу 

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 5) погодження проектів 

антикорупційних програм  

державних підприємств, що 

належать до сфери 

управління ДМС 

до  

25 березня 

2017 р.  

ДП «Документ» погоджено проект 

антикорупційної 

програми   

 

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

2. Забезпечення ефективного 

функціонування підрозділів 

(осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату 

ДМС, її територіальних 

органів та підприємств, що 

належать до сфери управління 

ДМС  

1) укомплектування 

персоналом новоутвореного 

Відділу запобігання та 

виявлення корупції ДМС   

квітень  

2017 р.  

ВПЗВК  

УП 

заповнено 

вакантні посади в 

ВПЗВК 

  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 
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Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела фінансування  

 2) здійснення процедур 

стосовно погодження щодо 

призначення на посади  осіб з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

територіальних органів ДМС 

та підприємств, що належать 

до сфери управління ДМС 

2017 р.  ВПЗВК відповідні особи 

погоджено та 

призначено 

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

2. Реалізація антикорупційної політики в кадровому сегменті, забезпечення доброчесності працівників, формування негативного ставлення 

до корупції 

1. Запровадження системного 

навчання працівників ДМС, її 

територіальних органів та 

підприємств, що належать до 

сфери управління ДМС з 

питань, пов’язаних із 

запобіганням корупції   

1)   організація та  проведення 

навчання  на базі 

Національної академії 

внутрішніх справ навчання 

працівників ДМС, її 

територіальних органів та 

підприємств, що належать до 

сфери управління ДМС  у 

тому числі з питань етики 

поведінки та запобігання 

проявів корупції 

грудень  

2017 р. 

УП 

ВПЗВК 

відповідні 

навчання 

проведено  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 2) організація та здійснення 

заходів щодо проведення 

профілактичної роботи в 

системі територіальних 

органів ДМС 

грудень  

2017 р. 

ВПЗВК  профілактичні 

заходи проведено   

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 
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Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела фінансування  

2. Удосконалення системи 

кадрового сегменту, 

мінімізація корупційних 

ризиків при прийнятті 

кадрових рішень  

1) забезпечення проведення 

щорічної оцінки виконання 

державними службовцями 

покладених на них обов’язків 

і завдань 

березень 

2017 р.  

 

УП 

структурні 

підрозділи 

апарату ДМС 

територіальні 

органи ДМС 

проведення 

щорічної оцінки 

здійснено  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 2) організація перевірок 

достовірності відомостей про 

застосування заборон,  

передбачених Законом 

України «Про очищення 

влади»  в ДМС, а також за 

дорученням Голови ДМС 

організація проведення таких 

перевірок  

у 

встановлені 

законодав-

ством строки  

УП 

ВПЗВК 

відповідні заходи 

проведено 
в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 3) організація в межах 

повноважень проведення 

спеціальних перевірок 

стосовно осіб, які 

претендують на зайняття 

посад, які передбачають 

зайняття відповідального або 

особливо відповідального 

становища та посад з 

підвищеним корупційним 

ризиком в  ДМС, а також за 

дорученням Голови ДМС 

організація проведення таких 

перевірок  

у 

встановлені 

законодав-

ством строки  

УП проведено 

спеціальні 

перевірки 

стосовно усіх 

кандидатів 

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 
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Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела фінансування  

3.  Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

1. Забезпечення виконання 

вимог антикорупційного 

законодавства в частині 

фінансового контролю  

1) організація подання  

працівниками – суб’єктами 

декларування декларацій про 

майно, доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового 

характеру за 2015 рік 

1 квітня 

2017 р.  

ВПЗВК подано декларації  в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 3) перевірка  фактів 

своєчасності подання 

декларацій  суб’єктами 

декларування ДМС  

до 15 квітня  

2017 р.  

ВПЗВК 

територіальні 

органи 

підготовлено 

довідку про 

результати 

перевірки  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

2.Забезпечення виконання 

вимог антикорупційного 

законодавства в частині 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів  

1) підготовка доручення 

Голови ДМС щодо надання  

ВПЗВК  інформації про 

близьких осіб, які працюють 

в системі ДМС, зокрема: в 

апараті ДМС, територіальних 

органах ДМС, установах та 

підприємствах, що належать 

до сфери управління ДМС  

квітень 

2017 р.  

ВПЗВК підписано 

Головою ДМС 

доручення  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 2) опрацювання та 

узагальнення інформації про 

близьких осіб, які працюють 

в системі ДМС 

червень 

вересень 

грудень 

2017 р.  

ВПЗВК 

структурні 

підрозділи 

апарату ДМС 

територіальні 

органи ДМС 

установи та 

інформацію 

опрацьовано та 

узагальнено  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 
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Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела фінансування  

підприємства, 

що належать до 

сфери 

управління ДМС 

 3) надання методичної 

допомоги щодо  роз’яснення 

поняття конфлікту інтересів 

та вжиття заходів у разі 

необхідності щодо його 

усунення  для працівників 

апарату ДМС, установ та 

підприємств, що належать до 

сфери управління ДМС  

 

червень 

вересень 

грудень 

2017 р. 

ВПЗВ ВПЗВК К надано методичну 

допомогу 

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

4. Запобігання корупції у сфері державних закупівель 

1. Здійснення контролю за 

проведенням державних 

закупівель з метою мінімізації 

корупційних ризиків   

1) перевірка документації 

учасників процедури 

державних закупівель на 

предмет дотримання 

антикорупційного 

законодавства, які 

проводяться в апараті ДМС, 

установах та підприємствах, 

що належать до сфери 

управління ДМС  

згідно з 

планом 

державних 

закупівель           

на 2017 р.   

комітет з 

конкурсних 

торгів 

апарату ДМС, 

установи та 

підприємства, 

що належать до 

сфери 

управління ДМС 

ВПЗВК  

ВВА 

підготовлено 

довідку за 

результатами 

перевірки  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 2) забезпечення згідно з комітет з розміщено в межах видатків на 
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Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела фінансування  

оприлюднення договорів про 

закупівлі, що проводяться  в 

апараті ДМС, установах та 

підприємствах, що належать 

до сфери управління ДМС 

планом 

державних 

закупівель           

на 2017 р.   

конкурсних 

торгів 

апарату ДМС, 

установи та 

підприємства, 

що належать до 

сфери 

управління ДМС 

інформаційне 

повідомлення на 

веб-сайті  

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 3) здійснення організаційних 

заходів  відповідно до вимог 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» 

закупівель, що проводяться  в 

апараті ДМС, установах та 

підприємствах, що належать 

до сфери управління ДМС 

2017 р.  комітет з 

конкурсних 

торгів 

апарату ДМС, 

установи та 

підприємства, 

що належать до 

сфери 

управління ДМС  

проведено 

державні закупівлі 

відповідно до 

Закону  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

5. Посилення та підтримка системи внутрішнього аудиту  

3. Удосконалення системи 

внутрішнього аудиту  

1) організація та  проведення 

навчання відповідних 

працівників  апарату ДМС, 

установ та підприємств, що 

належать до сфери 

управління ДМС з питань 

внутрішнього аудиту 

протягом 

2017 р.   

УП 

ВВА  

оприлюднено  

інформацію за 

рішенням 

організаторів 

заходів  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 2) висвітлення на офіційному 

веб-сайті ДМС діяльності 

протягом 

п’яти 

ВВА 

Прес-служба 

розміщено 

повідомлення на 

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 
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Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела фінансування  

внутрішнього аудиту ДМС за 

результатами внутрішніх 

аудитів та контрольних 

заходів (за рішенням 

керівництва ДМС)  

робочих днів 

після 

прийнятого 

рішення  

офіційному веб-

сайті МВС  

державному бюджеті  

6.  Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які 

повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства 

1. Організація 

системи 

виявлення 

інформації про 

порушення працівниками  

вимог Закону 

України «Про 

запобігання 

корупції» 

1) актуалізація на офіційному 

веб-сайті ДМС інформації 

про канали зв’язку з  ВПЗВК 

для можливості повідомляти 

громадянами про порушення 

вимог антикорупційного 

законодавства з боку 

працівників системи ДМС  

березень 

2017 р.  

ВПЗВК  

Прес-служба 

 

Актуальна 

інформація про 

канали зв’язку  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 2) забезпечити на офіційному 

веб-сайті ДМС створення 

розділу щодо опитування 

громадян з метою оцінки 

антикорупційної діяльності 

ДМС 

березень  

2017 р.  

Прес-служба  

ВПЗВК 

ДОЗ 

Забезпечено 

розділ  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті, кошти 

міжнародної технічної 

допомоги 

7. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДМС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів 

1. Проведення 

внутрішніх і 

зовнішніх 

інформаційних 

кампаній 

1) забезпечення розміщення 

актуальної інформації щодо 

здійснення ДМС заходів з 

реалізації державної 

антикорупційної політики на 

Протягом 

двох днів 

після події 

(заходу) 

ВПЗВК 

Структурні 

підрозділи 

апарату ДМС, 

територіальні 

розміщено 

актуальну 

інформацію у 

відповідному 

розділі  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 
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Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела фінансування  

 

 

стосовно 

реалізації ДМС 

антикорупційної політики у 

сфері, що належить до 

компетенції ДМС 

офіційному веб-сайті ДМС у 

розділі «Запобігання та 

протидія корупції»  

органи, установи 

та підприємства, 

що належать до 

сфери 

управління ДМС 

Прес-служба  

 2) моніторинг повідомлень в 

ЗМІ та Інтернет про факти 

корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень 

з боку працівників ДМС 

 

постійно  ВПЗВК 

Структурні 

підрозділи 

апарату ДМС, 

територіальні 

органи, установи 

та підприємства, 

що належать до 

сфери 

управління ДМС 

підготовлено 

довідку за 

результатами 

перевірки, 

розміщено 

повідомлення на 

офіційному веб-

сайті ДМС  

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 

 3) організація перевірок 

таких фактів та 

оприлюднення інформації 

про вжиті заходи або 

спростування інформації 

постійно Прес-служба  підготовлено 

довідку за 

результатами 

перевірки, 

розміщено 

повідомлення на 

офіційному веб-

сайті ДМС 

в межах видатків на 

утримання, передбачених в 

державному бюджеті 
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Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела фінансування  

Завідувач Сектору з питань  

запобігання та виявлення  

корупції ДМС України                  С.В. Гребенюк 

 


